1. Butxaques escurades?
2. Durant el viatge

Butxaques escurades?
• Calcula aproximadament els diners que et gastaràs al viatge, tenint en compte el nivell de vida del lloc on
viatgis. Hi ha països més cars que el teu, i també més barats. Quan costen els productes de primera necessitat
al Regne Unit, Polònia o a Mèxic? Compara!
• Compra divises a la teva entitat bancària habitual, així ja arribaràs al país amb la seva moneda. Si viatges fora
de la zona euro i no pots comprar la divisa que necessites abans de marxar, podràs canviar l’euro sense
dificultat a la teva destinació, no és necessari que compris dòlars.
• Si viatgeu més d’una persona i heu de comprar divises, ajunteu els diners i feu un sol canvi per pagar la
comissió només una vegada.
• Els diners els podràs canviar a aeroports, bancs, caixers automàtics, hotels, cases de canvi i oficines de
correu. Si ho fas a les entitats bancàries el tipus de canvi o les comissions seran més baixes.
• Si viatges amb la targeta de crèdit, comprova la data de caducitat, el límit del crèdit i que sigui acceptada pel
país que visites.
• És útil portar una calculadora petita per si has de fer operacions de canvi o vols anar comptant quant estàs
gastant.

Durant el viatge
• Distribueix els teus diners en dos o tres llocs diferents, i porta només els diners que creguis necessitar.
• És més segur portar la bossa al davant creuada, i si la duus a l’esquena pots posar cadenats a les cremalleres
per evitar que te l’obrin.
• Ves amb compte de no perdre o que et robin la targeta de crèdit. No te la descuidis en una botiga, para
atenció i recull-la acabat el pagament. Apunta el número de telèfon d’assistència en algun paper per si l’has de
cancel•lar.
• Si viatges pel teu país busca caixers de la teva entitat bancària per estalviar-te les comissions.
• A restaurants, botigues i altres llocs és convenient pagar amb moneda local. Però també pots fer servir la
targeta de crèdit, així t’estalvies de treure els diners d’un banc o caixer.
• Informa’t de si s’han de donar propines, a qui i quant.
• A les botigues fixa’t si hi ha el cartell de TAX FREE, ja que, com que no resideixes al país, t’hauran de tornar
els diners corresponents als impostos.
• Pregunta si en el país és costum regatejar amb els botiguers, ja que si no ho fas en determinats indrets pot
resultar inclús ofensiu pels comerciants.
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